
MVP Nitra 29.11. - 30.11.2014

Výstavnú sezónu na Slovensku pre rok 2014 uzatvorila práve končiaca dvojvýstava v Nitre. 
Zúčastnili sme sa jej pracovne, ako výstavný personál, po obidva výstavné dni sme asistovali poľskej rozhodkyni 
Halas Malgorzata a konečne sa nám podarilo byť pri plemene hovawart. 
Sobotná výstava sa pre hovawartov odvíjala pod taktovkou srbského rozhodcu Savičić Nebojša a ako dopadli  
- to si môžete pozrieť v spracovaných výsledkoch.
Nedeľa zas bola v réžii už spomínanej Halas Malgorzata z Poľska, ktorá už v sobotu avizovala, že si na 
hovawartov poriadne „posvieti“. Ako členku SHK a nadšenca pre toto naše úžasné plemeno ma veľmi zamrzeli 
jej slová, ako je smutná z toho, akým smerom sa uberá chov hovawartov nielen u nás, ale aj v Poľsku. Podľa jej 
názoru sa vytrácajú „staré“ typy mohutných hovawartov, a čím ďalej viac a viac prevyšujú zástupcovia plemena 
v jemnej kostre, v slabých hrudníkoch aj predhrudiach, ktoré pri bočnom pohľade pôsobia plosko, majú úzku, 
jemnú hlavu, často vidí chvosty kratšie ako po pätu, čo ju ruší viac ako vysoko nesené chvosty, a že pre ňu to už 
nie je ten starý dobrý hovawart. 

Dnes sa jej predviedlo celkom 27 hovawartov, z ktorých nebola rozhodne nadšená. :(
Pred posudzovaním sa  vyjadrila, že preferuje čierno-znakatú alebo čiernu farbu, plaví jedinci nie sú pre ňu 
až tak atraktívni, a ak má viacero vyrovnaných jedincov v triede, uprednostní znakatých, resp. čiernych pred 
plavými. A čo myslíte, kto vyhal najvyššie tituly? - no áno, plavý pes a plavá suka!  
Sklamaná bola z triedy šampiónov hlavne u psov, a po posudzovaní sa vyjadrila, že nechala vyhrať suku aj psa 
z triedy strednej - napriek ich nedostatkom, ktoré ju na nich rušili, ani jeden nebol celkom podľa jej gusta - (u 
psa to boli hlavne vybočené lakte, ktoré mu kazili pohyb,  pri fene to nebol ešte úplne hotový hrudník) ale u 
oboch z nich vidí potenciál, že sa tieto nedostatky upravia, kým bude ich vývin ukončený. Naopak, u psov v 
triede otvorenej, pracovnej a šampiónov už očakávala, že budú „hotoví“ a nenašla medzi nimi nikoho, kto by 
si titul CACIB, BOB, BOS v dnešný deň zaslúžene odniesol domov. 
Rozhodkyňa bola nekompromisná nielen k exteriéru psov, ale aj k ich správaniu a tak sme všetci pri kruhu aj v 
kruhu boli svedkami toho, ako pes z triedy pracovnej napadol vedľa stojaceho psa a okamžite bol diskvalifikovaný 
napriek tomu, že už mu predtým pridelila hodnotenie V1 a titul CAC k tomu.
Kôli vám všetkým, ktorí ste sa dnes výstavy zúčastnili, ma veľmi mrzí, že sa nepísali posudky, a že vám 
rozhodkyňa nevysvetlila, na základe čoho sa rozhodla pre konkrétne poradie a známku. Avšak, ak za ňou 
niekto prišiel s otázkou, vždy vysvetlila. Ostuda je, že som si zabudla dnes odfotiť výsledky, hoci som bola 
priamo pri zdroji, ale čoskoro sa objavia na portáli www.dogshow.sk
Na druhej strane som rada, že sa mi podarilo od rozhodkyne vymámiť jej názor a pohľad nielen na plemeno 
ako celok, ale aj na dnes predvedených hovawartov.
 
Ostatné plemená posudzovala rovnako striktne, titul u nej rozhodne nie je zadarmo, nemá problém dať ani 
jedincovi - ktorý je v triede alebo dokonca v rase sám -VD prípadne V1 bez titulu. Tu by som chcela zdôrazniť, 
že tituly nie sú nárokovateľné a záleží len a len od rozhodcu, či titul zadá alebo nie. 
     
Všetkým jedincom ovenčeným „písmenkami“ CAC, res. CAC, CACIB, res. CACIB, BOB a BOS srdečne 
gratulujem, takisto gratulujem mladým dorastencom, ktorí ešte do bojov o tituly samozrejme zasiahnuť 
nemôžu, a nakoniec chcem v mene SHK všetkým poďakovať za reprezentáciu plemena! Tí menej úspešní 
vôbec nemusia smútiť, ďaľšia výstava môže dopadnúť úplne inak, a nová šanca príde už čoskoro.

Výstavnú sezónu 2015 odštartuje 10.1 - 11.1.2015 Wintershow Nitra (pozor zmena!!! už nie Trenčín)
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